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موسیقی

نگاهی به 6

رونمایی از آلبوم جدید
حسامالدین سراج

آیین رونمایی از آلبوم موسیقی «چشم بیخواب»
بــا آواز حــســامالــدیــن ســـراج ،بــا حــضــور اهالی
موسیقی،جمعه 28تیردرفرهنگسرایارسباران
برگزار میشود .این خواننده در صفحه شخصی
خــود ضمن اع ــام ایــن خبر نــوشــت :جمشید
صــفــرزاده با ســاز سنتور ،حمید قنبری و امین
داوری با سازهای کوبهای ،علیرضا دریایی با
کمانچه ،صابر سوری با ساز عود ،فرنام اسکندری
با کمانچه آلتو و مجید موالنیا با ساز تار ،نوازندگان
آلبوم موسیقی «چشم بیخواب» هستند.

خوانندههای قبلی قطعهای
که پارسا خائف خواند

برنامه تلویزیونی «عصر جدید» از شنبه شب وارد
دور نیمهنهایی شد .پارسا خائف ،نوجوان 14
ساله آذری که به عنوان استعداد خوانندگی به
این دور از برنامه رسیده است ،شنبه شب قطعه
معروف «دامنکشان» را خواند .این قطعه یکی
از مشهورترین قطعههای مشترک بین سه زبان
فــارســی ،ارمــنــی و آذری اســت کــه نسخههای
آن به ترتیب به نا مهای «دامنکشان»« ،دختر
کوهسار» و «ساریگلین» شناخته میشود .وجه
مشترک این قطعهها ،موسیقی آن است و متن آن
با هم متفاوت است .پیش از این عالیم قاسماف
خواننده و موسیقیدان بــزرگ آذربایجانی و
محمد معتمدی این قطعه را به زبانهای آذری و
فارسی روی صحنه بردهاند.

هنری

دیواری که به موزه تبدیل شد
دیــوار موزه هنر شهر فیالدلفیا با نصب  75اثر
بــه یــک گــالــری هنری تبدیل شــد .بــه گــزارش
ایمنا ،دیوار موزه هنر فیالدلفیا که طولی بیش
از یک زمین فوتبال دارد ،پیش از نصب آثار
هنری ،چشمانداز جذابی نداشت .در موزه هنر
فیالدلفیا ،آثار هنری زیادی از هنرمندان مشهور
دنیا نظیر انــدی واره ــول و ونگوگ نگهداری
میشود .مسئوالن مــوزه هنر فیالدلفیا قصد
دارند هر چند وقت یک بار جای آثار هنری نصب
شده روی دیوار را با دیگر آثار هنری داخل موزه
عــوض کنند تا از ایــن طریق بازدیدکنندگان
بیشتری را به سمت موزه جذب کنند.

کتاب خواندنی در ژانر «سرگذشتنویسی»

ینام هها؛ازایرانتا کلمبیا
زندگ 

ستاره منوچهری  -این روزها یکی از ژانرهای پرطرفدار
در عالــم کتابخوانــی ،ژانــر زندگینامــه ،حســب حال و
خاطرهنویســی اســت .چنــد روز پیــش ،پرفروشتریــن
کتابهای نیمــه اول ســال  2019معرفی شــدند و بر این
اســاس ،کتــاب «شــدن» میشــل اوبامــا در رتبــه دوم این
▪پـــیـــر پـــرنـــیـــان
اندیش

به قول استاد شفیعی
کدکنی دو جــوان با
استعداد و باهوش به
منزل سایه رفتند و او
را به پاسخ واداشتند.
ایــن دو جــوان میالد
عظیمی و همسرش
عاطفه طیه هستند که طی گفتوگوهایی
با هوشنگ ابتهاج خاطرات او را در دو جلد
منتشر کردند« .پیر پرنیا ناندیش» حاصل
همنشینی طوالنی این دو نفر با این غزلسرای
معاصر است .سایه در این کتاب از خاطرات
زنــدگــیاش از کــودکــی تــا امـــروز ،از جمله
خاطراتش با بسیاری از شاعران ،نویسندگان
و هنرمندان معاصر گفته است.
حمام
▪شازده ّ

اگـــر بــه دنــبــال یک
روایــت جــذاب بومی
و محلی از زندگی
در دهـــههـــای 30
و  40هــســتــیــد،
کتاب چهار جلدی
حــمــام» را
«شــــازده ّ
بخوانید .این کتاب
خاطرات کودکی محمد حسین پاپلی یزدی،
جغرافیدان و نویسنده ایرانی را در یزد روایت

فهرســت قرار گرفت .این کتاب که شــرح زندگی همســر
رئیس جمهور پیشین آمریکاست ،به  24زبان دنیا از جمله
فارسی منتشر شده اســت .زندگینامهنویســی در ایران
و دنیا پیشــینهای تاریخی دارد؛ قدیمیتریــن نمونههای
سرگذشتنویسی در ایران کتیبههای هخامنشی هستند

میکند .به عبارتی این روایت ،تاریخ شفاهی
یزد هم هست که با لحنی دلکش به باورها،
خرافات و تجربههای مــردم م ـیپــردازد .در
بخشی از کــتــاب مـیخــوانــیــم« :یــک دالک
میآمد و «شازده» را از خزینه بیرون میآورد
و خیلی مالیم کیسه میکشید و لیف میزد
و میشست و به آمــیــرزا احمد میگفت که
«شازده» آماده است ...من در عالم بچگی در
قالب شازده فرو میرفتم».
▪شــمــا کــه غریبه
نیستید

یکی از کتا بهای
خواندنی نویسنده
نــامآشــنــای ایــرانــی
و خــالــق «قصههای
مــــجــــیــــد» ،ک ــت ــاب
خـــــاطـــــرات او در
کودکی و نوجوانی
است .زبان هوشنگ مرادی کرمانی در «شما
که غریبه نیستید» گــرم و شیرین ،درست
مثل لهجه کرمانی اوست .او در این کتاب از
خاطرات کودکی و نوجوانیاش در روستای
سیرچ کرمان نوشته است؛ کتابی که از زمان
انتشار تاکنون یکی از آثــار پرفروش بــوده و
بــه تــازگــی بــه چ ــاپ ســـیام رســیــده اســت.
«شما که غریبه نیستید» در سال  ۲۰۰۶در
کاتالوگ کالغ سفید کتابخانه بین المللی
کودکان معرفی شد.

▪پاپا همینگوی و
دوران عاشقی

که در آنها به سرگذشــت شــاهان اشــاره شــده است .از
نمونههــای قدیمــی زندگینامــه در غــرب هــم میتــوان
از سرگذشــتنامه ســقراط به قلــم افالطون نام بــرد .در
ادامه چند زندگینامۀ خواندنی ایرانــی و خارجی را مرور
میکنیم.

ارنــســت همینگوی
یکی از نویسندگان
بــرجــســتــه جــهــان و
برنده نوبل ادبیات
اســــت کـــه زنــدگــی
پـــرفـــراز و نشیبی
هــم داش ــت .یکی از
نزدیکان این نویسنده آمریکایی به نام اِی.
ای هاچنر در دو کتاب «پاپا همینگوی» و
«دوران عاشقی همینگوی» گوشههایی از
زندگی این نویسنده را روایــت کــرده است.
«پاپا همینگوی» به بیان خاطرات شخصی
همینگوی و تجربیات او میپردازد و «دوران
عاشقی همینگوی» روایتی از زندگی و روابط
عاشقانه اوست .در این کتاب ،اِی .ای هاچنر
الیـههــا و مــاجــراهــای کمتر شنیده شــده از
زندگی این نویسنده را به خوانندگان ارائه
میدهد.
▪زندهام که روایت
کنم

بدون تردید خواندن
زنــــدگــــینــــامــــه و
ســرگــذشــت خــالــق
یکی از شاهکارهای
ادبــی جــهــان ،یعنی
«صــد ســال تنهایی»

باید جــذاب بــاشــد« .مــن زنـــدهام کــه روایــت
کنم» روایت پرشور و صادقانه گابریل گارسیا
مــارکــز ،نویسنده کلمبیایی و بــرنــده نوبل
ادبیات  1982از دوران کودکی ،نوجوانی و
اولین سالهای جوانی است .با خواندن این
زندگینامه خودنوشت متوجه میشویم که
آثار ماندگار مارکز مانند «عشق در سال وبا»،
«پاییز پدرساالر»« ،صد سال تنهایی»« ،کسی
برای سرهنگ نامه نمینویسد» و ...چطور
نوشته شدند.
▪کودکی تا جوانی

لـــئـــو ت ــول ــس ــت ــوی،
نــویــســنــده نــامــدار
روســـی در «جــوانــی
بـــــر بـــــــاد رفــــتــــه»
داســـتـــان کــودکــی
و ن ــوج ــوانــیاش را
روایــت کــرده است.
خالق «جنگ و صلح»
و «آناکارنینا» اولین گامهای نویسندگیاش را
با نوشتن سه گانۀ کودکی ،نوجوانی و جوانی
که به نوعی شرح حال خود او بود ،برداشت
و مــورد توجه قــرار گرفت .این کتا بها بین
سا لهای  1852تا  1856منتشر شدند.
تولستوی در طول دوران زندگیاش11 ،
رمــان و داســتــان کــوتــاه،هفت اثــر فلسفی،
سه نمایشنامه و بیش از  25داستان کوتاه
نوشت.

همکاریدوباره اشرفزادهو صباغنو

«هنر برای همه»؛ یک بار دیگر با معتمدی

امید صباغ نو ،درباره همکاری جدیدش با حجت اشرف زاده گفت :مدتی است
چهره ها
درزمینهموسیقیهمکاریبیشتریباخوانندگاندارم.بهتازگیبرایسرودن
شاعر
یمیکنم.ویدربارهفعالیتخود
اشعارسهتکآهنگباحجتاشرفزادههمکار 
درزمینهچاپکتاب،بهباشگاهخبرنگارانجوانگفت:ممکناستامسالکتابجدیدیمنتشر
نکنم .فعال گردآوری مجموعه شعر جدید جزو برنامههای کاریام نیست و هم اکنون در عرصه
ادبیاتتالشمیکنم؛ویراستاریشعرهاییکهدرایندوسهسالاخیرنوشتم،زمانمیبردونیاز
دارماینکاررادرچندماهانجامدهم.

محمدمعتمدیباردیگردرقالبپروژ ه«هنربرایهمه»رویصحنهخواهدرفت.
چهره ها
این در حالی است که سعید اوحدی ،رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
خواننده
تهران،بهموسیقیماخبردادکهدراینطرح،باهنرمنداندیگرنیزصحبتشده
استوآنانهمبرایحضوردراینبرنامهاعالمآمادگیکردهاند.اینبرنامههااز 18تیرتا 8شهریور
برگزار خواهد شد .آن چه برای بلیت این کنسرتها در طرح «هنر برای همه» قیمت گذاری شده
رقمی بین ۲۰تا ۲۵هزار تومان و در صورت مشارکت حامی مالی ،رقم پایین تری خواهد بود که
امیدواریمبتوانیمدراینحوزهبهنتیجهبرسیم.
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کوچههای شهر تهران
شاعرانه شدند

بعد از تــا شهــای شــورای شهر تهران و خانه
شاعران ،سرانجام کوچههای شهر تهران به اسم
شاعران نام گذاری شد .به گزارش ایبنا ،چندی
پیش از طرف خانه شاعران ایــران پیشنهادی
مبنی بر تغییر نام برخی گذرگا ههای شهر در
مناطق  1و  3شهرداری تهران از جمله خیابان
و کوچههای منتهی به باغ خانه شاعران و نام
گــذاری با اسامی شاعران مطرح معاصر داده
شد که پس از بررسی در کمیسیون نام گذاری
شورای شهر تهران ،دکترمحمدجواد حقشناس
از تصویب این موضوع خبر داد و سرانجام پس از
گذشت کمتر از سه ماه ،بسیاری از خیابانها و
کوچههای منتهی به خانه شاعران ،مزین به نام
اهالی مطرح شعر معاصر مانند مهدی اخوان
ثالث و عمران صالحی شد.

دورهمی ترانهسرایان و شاعران
در ارسباران

نشست شاعران و ترانهسرایان در خانه ترانه ،پنج
شنبه  ۲۷تیر ،در فرهنگسرای ارسباران برگزار
میشود .در این نشست با مدیریت روزبه بمانی،
ترانهها و اشعار منتخب شاعران جوان اجرا ،نقد
و بررسی می شود .به گــزارش موسیقی ما ،این
نشست سال  ۱۳۸۰با همکاری ترانهسرایان
راهانـــدازی شد و به خواندن ترانه ،نقد ترانه و
جلسات کارگاهی اختصاص داشــت .زندهیاد
افشین یداللهی سالها مدیریت نشست خانه
ترانهرابهمیزبانیفرهنگسرایارسباران،باحضور
اهالیشعروادببرعهدهداشتوپسازدرگذشت
او،مدتیبرگزاریایننشستمتوقفشد.

تغییر دادن شعر ایرج میرزا
در کتاب درسی ششم ابتدایی
مصراع دوم یکی از ابیات شعری ایــرج میرزا،
شاعرمعاصر در کتاب فارسی ششم دبستان
تحریف شده است .به گزارش آخرین خبر به نقل
از کانال تلگرامی سهیل یاری ،مصراع دوم بیتی
از ایرج میرزا در صفحه  56کتاب فارسی ششم
دبستان به این صورت آمده است« :وطن ما به
جای مادر ماست /مادر خویش را نگهبانیم» .در
حالی که اصل شعر در دیوان ایرج میرزا به اهتمام
محمد جعفر محجوب به این شکل است« :وطن
ما به جای مادر ماست /ما گرو ه ِوطنپرستانیم».
مصراع مذکور در دیوان ایرجمیرزا نسخهبدلی
ندارد و از سویی این شعر با دستخط ایرجمیرزا
موجود است .پرسش اصلی اینجاست بهتر نبود
به جای تحریف شعر ،این بیت حذف یا شعری
دیگر با این مضمون انتخاب میشد؟

